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Streszczenie
W niniejszym artykule skupiono się na przeglądowym opracowaniu pol-
skiej prasy społeczno-politycznej wydawanej w Stanisławowie w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego. W oparciu o zasoby bibliotek polskich 
i ukraińskich zebrano najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych 
tytułów dzienników, gazet i tygodników. Uzupełnieniem tekstu są dwa 
aneksy, pierwszy przedstawiający opis bibliografi czny prasy i drugi, któ-
ry zawiera materiały ilustracyjne. Oba stanowią integralną część tekstu
i, miejmy nadzieję, okażą się pomocne w pracy naukowej także dla innych 
badaczy.
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Niezastąpionym nośnikiem informacji regionalnych, kształtują-
cym gusta Polaków i odgrywającym tym samym niezwykle ważną 
rolę w życiu codziennym, była prasa społeczno-polityczna ukazują-
ca się w dwudziestoleciu międzywojennym. Oddziaływała ona bo-
wiem na świadomość polityczną i narodową, wzmacniała potencjał 
kulturowy, w końcu była ważnym polem rozwoju dla lokalnej inte-
ligencji. Spośród wszystkich typów prasy wydawanej w Stanisławo-
wie była ona zatem najbardziej reprezentatywna dla danej społecz-
ności, z tego też powodu podjęto próbę jej opracowania. 

Na wstępie warto zaznaczyć, że w literaturze fachowej doty-
czącej Kresów Wschodnich niewiele miejsca poświęcono rozwojo-
wi czasopiśmiennictwa na tych terenach. Aby się o tym przekonać 
wystarczy zwrócić uwagę na dane statystyczne, jakie udało się ze-
brać Władysławowi Marianowi Kolasie z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie, który ustalił, że zainteresowanie badaczy prasą 
polską województw: poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego 
i nowogródzkiego jest niewielkie, wręcz znikome, biorąc pod uwa-
gę cały obszar II Rzeczypospolitej. Na jedno bowiem z tych woje-
wództw przypada zaledwie od 0 do 2 publikacji naukowych (stan na 
2012 rok)1. Jeśli chodzi o miasto Stanisławów, to do tej pory ukazały 
się cztery opracowania, z czego jedno wydrukowano w dwudzie-
stoleciu międzywojennym, pozostałe w okresie powojennym, przy 
czym uwzględniono także prace po 2012 roku2. 

Pierwsza z nich wyszła spod pióra lokalnego historyka, absol-
wenta Uniwersytetu Jana Kazimierza Józefa Zielińskiego. Młody ba-
dacz, zainspirowany Wystawą Historyczną Miasta Stanisławowa 
w 1928 roku, podczas której zaprezentowano dość obszerny zbiór 
czasopism (około 70 różnych tytułów)3, podjął się zadania przedsta-
wienia zarysu historii prasy wydawanej w starym grodzie Potockich 

1 W.M. Kolasa, Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918−1939. Prasa wo-
jewództw zachodnich, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2012, t. 15, z. 2, s. 80. 

2 W związku z przyjętą zasadą omawiania literatury przedmiotu po roku 
1945 Władysław M. Kolasa wskazał tylko jedno opracowanie dotyczące Sta-
nisławowa, nie zwrócił jednak uwagi, że do 2012 r. ukazały się dwa facho-
we teksty dotyczące tego tematu.

3 Vide. J. Krasnodębski, Wystawa Historyczna Miasta Stanisławowa w 1928 roku, 
[w:] Galicja – mozaika nie tylko narodowa, t. 4, red. U. Jakubowska, Warszawa 
2017, s. 168−184.
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w latach od 1848 do 19274. Drugie opracowanie, jakie ukazało się 
na temat stanisławowskiej prasy wyszło drukiem dopiero po upad-
ku reżimu komunistycznego, godzącego często w rzetelność i dobro 
polskiej nauki. Autorem tego tekstu był nieżyjący już badacz Galicji 
Zbigniew Fras. Zawęził on nieco cezurę obraną wcześniej przez Zie-
lińskiego do lat 1848−19185. Trzecia z kolei publikacja wyszła dru-
kiem również po roku 1989 i dotyka szeregu różnych wątków z dzie-
jów Stanisławowa, związanych z jego rozwojem społeczno-gospo-
darczym w autonomii galicyjskiej i II Rzeczypospolitej. Co ważne 
jednak, Krzysztof Broński, który jest jej autorem, poświęcił w mono-
grafi i krótki ustęp prasie wydawanej w tych dwóch okresach. Opra-
cowując go, bazował głównie na nieopublikowanych materiałach 
Józefa Zielińskiego przechowywanych w Polskiej Akademii Nauk6. 
Czwarta, ostatnia znana praca, autorstwa piszącego te słowa, doty-
czy bardziej szczegółowego zagadnienia, mianowicie gazety „Znicz” 
będącej Organem Polskiego Komitetu Powiatowego (PKP) w Stani-
sławowie w latach 1918−19207. 

W tym miejscu warto zauważyć, że kwestie związane z prasą po-
ruszała pobocznie również polonistka docent Olga Ciwkacz z Iwano-
-Frankiwska. W swych artykułach skupiła się ona na działalności pi-
sarskiej kobiet, dziennikarek „Kuriera Stanisławowskiego”. Poświę-
ciła kilka tekstów Marcelinie Grabowskiej8, Stefanii Skwarczyńskiej9 
i Irenie Ładosiównie10. 

4 J. Zieliński, Z dziejów prasy w Stanisławowie. I−XII, „Kurier Stanisławowski” 
1928, nr 441; 1929, nr 442, nr 443, nr 444, nr 446, nr 447, nr 449, nr 452, nr 457, 
nr 462, nr 464, nr 474.

5 Z. Fras, Prasa polska w Stanisławowie w latach 1848−1918, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne” 1993, nr 111, s. 73−88.

6 K. Broński, Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867−1939, 
Kraków 1999, s. 141−146.

7 J. Krasnodębski, „Znicz” Organ Polskiego Komitetu Powiatowego w Stanisławo-
wie (1918−1920), [w:] W obliczu nowej rzeczywistości. Stanisławów i Ziemia Sta-
nisławowska w latach 1918−1923, t. 1, Polityka – Wojskowość, red. M. Kardas, 
A.A. Ostanek, P. Semków, Warszawa−Iwano-Frankiwsk 2018, s. 38−51.

8 О. Чівкач, Марцеліна Грабовска – журналістка „Кур’єра Станіславівського” 
(1931−1933), [w:] Galicja – mozaika nie tylko narodowa, red. U. Jakubowska, 
Warszawa 2013, s. 183−198.

9 O. Ciwkacz, „Przyszłość zbiera z nich nasiona…”. Stefania Skwarczyńska jako re-
cenzent teatralny „Kuriera Stanisławowskiego”, [w:] Kultura i świadomość etnicz-
na Polaków na wschodzie. Tradycja i współczesność, Wrocław 2004, s. 117−130; 
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Mimo pojawienia się wyżej przytoczonych publikacji nauko-
wych, nasza wiedza na temat prasy polskiej w nadbystrzyckim gro-
dzie jest wciąż niepełna i wymaga wiele dociekań ze strony history-
ków. Dominują bowiem prace o charakterze ogólnym, widoczny jest 
za to brak szczegółowych studiów, chociażby takich, które dotyczy-
łyby poszczególnych czasopism czy konkretnego rodzaju prasy wy-
dawanej w Stanisławowie. Wyjątkiem są tutaj problemy badawcze 
podejmowane przez Olgę Ciwkacz, lecz w przypadku jej prac, prasa 
stanowi źródło zgłębiania wątków biografi cznych autorów (dzienni-
karzy), co podnosi na pewno jej wartość kulturową. 10

Dużym utrudnieniem w prowadzeniu dokładniejszych badań 
nad czasopiśmiennictwem polskim w Stanisławowie, ale i w innych 
stolicach prowincjonalnych województw wschodnich II Rzeczypo-
spolitej, jest dostęp do źródeł. Tytuły prasowe znajdują się bowiem 
w różnych ośrodkach naukowych w zależności od tego, w granicach 
jakiego kraju obecnie położona jest dana miejscowość. W przypadku 
Stanisławowa, noszącego obecnie nazwę Iwano-Frankiwsk, czasopi-
sma wydawane do 1939 roku przechowywane są przede wszystkim 
w Naukowej Bibliotece Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. 
I. Franki we Lwowie i Bibliotece Narodowej w Warszawie. Część 
zbioru prasy również można odszukać w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Bibliotece Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie czy Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 
Często zdarza się jednak, że czasopisma są zdekompletowane i nale-
ży uzupełniać braki korzystając z zasobów jeszcze innych bibliotek. 
Możliwość stworzenia wszystkich kopii cyfrowych prasy w Interne-
cie wyeliminuje w przyszłości te trudności, szczególnie obecnie, gdy 
na świecie panuje epidemia COVID-19. 

Podejmując badania nad tym tematem udało się, jak można są-
dzić, zgromadzić wszystkie tytuły prasowe o charakterze społeczno-
-politycznym wydawane w Stanisławowie w dwudziestoleciu mię-

eadem, „Przygody” bohaterów Józefa Weyssenhoff a, Henryka Sienkiewicza i Ga-
brieli Zapolskiej w satyrycznych felietonach Stefanii Skwarczyńskiej („Kurier Sta-
nisławowski” 1926−1929), [w:] Józef Weyssenhoff  i Leon Wyczółkowski, red. 
M. Gabryś, K. Stępnik, Lublin 2008, s. 225−235.

10 Eadem, Ірена Людосювна – журналістка „Кур’єра  Станіславівського” 
(1934−1936), [w:] Galicja – mozaika nie tylko narodowa, t. 2, dedykowany 
Profesorowi Jerzemu Myślińskiemu, red. U. Jakubowska, Warszawa 2014, 
s. 116−128.
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dzywojennym. W sumie na przestrzeni tego okresu pojawiło się ich 
na rynku czytelniczym 13 z około 40 wszystkich czasopism redago-
wanych przez Polaków. Za cezurę początkową przyjęto datę 25 maja 
1919 roku, kiedy po wycofaniu się wojsk ukraińskich z miasta człon-
kowie Polskiej Organizacji Wojskowej przejęli w nim władzę. Na-
tomiast cezurę końcową wyznaczana wybuch II wojny światowej 
w dniu 1 września 1939 roku. 

Pierwszym czasopismem wydawanym na przestrzeni tych lat 
był „Znicz” organ PKP, który pojawił się jeszcze w czasach istnienia 
Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, gdyż Ukraińcy zezwo-
lili na druk jednego tytułu na każdą mniejszość11. Pod datą 25 maja 
1919 roku zapisano na jego pierwszej karcie poruszające słowa: „Wi-
tamy jutrzenkę Wolności, której z taką wiarą i utęsknieniem wyglą-
daliśmy, witamy tę zapowiedź czasów obfi tych w czyny bohaterskie 
i owocną pracę obywatelską”. W zakończeniu dodano, że „My tu na 
kresach dotychczas tylko wytrwaniem i wiernością stwierdziliśmy 
naszą przynależność do drogiej sercu Ojczyzny. Teraz czas i chwila 
ku temu, by czynem i dzielnością to poprzeć”12. 

Na początku, gdy założono „Znicz” w grudniu 1918 roku sta-
nowisko redaktora naczelnego pełnił prezes Narodowego Komite-
tu Kolejowców Polskich Tadeusz Zagajewski. Po jego uwięzieniu 
w obozie dla jeńców i internowanych w Kosaczowie pod Kołomyją 
31 stycznia 1919 roku funkcję tę przejął adwokat Marian Wilczyński. 
Kilka miesięcy później, w październiku Zagajewski wrócił na posa-
dę redaktora naczelnego, którą zajmował do końca istnienia czasopi-
sma tj. do dnia 1 maja 1920 roku13.

Pismo wydawane było z różną częstotliwością. Przez chwilę, 
gdy władzę w mieście sprawował komendant POW Antoni Debles-
sem, wychodziło nawet trzy razy w tygodniu, lecz najdłużej ukazy-
wało się jako tygodnik. „Znicz”, po 25 maja 1919 roku przekształ-
cony został w bezpartyjne czasopismo demokratyczne, informujące 

11 R. Grajny, Stosunek władz Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej do społecz-
ności polskiej Stanisławowa w latach 1918−1919, [w:] Stanisławów i Ziemia Sta-
nisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość, bezpieczeństwo, społeczeństwo, 
kultura, red. M. Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, Warszawa–Stanisławów 
2016, s. 136.

12 25.V.1919, „Znicz” 1919, nr 52. 
13 J. Krasnodębski, „Znicz” Organ Polskiego Komitetu Powiatowego…, op. cit., 

s. 44−45.
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o sprawach dotyczących przede wszystkim Stanisławowa. Z uwagi 
na trudną sytuację powojenną redakcja czasopisma rzadko zabierała 
głos na temat kultury, ograniczano się tylko do relacjonowania naj-
ważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych14. Z powodu niedo-
boru środków fi nansowych i strat jakie ponosił „Znicz”, wydawcy 
chcąc go ratować od upadku, podwyższali jego cenę dwukrotnie15. 
Wzrastające koszty papieru i druku przewyższyły jednak realne 
możliwości istnienia pisma, którego wydawanie w maju 1920 roku 
zostało zawieszone16. 

Choć może to się wydawać dziwne, w tych wyjątkowo trudnych 
dla prasy warunkach technicznych ukazywał się jednocześnie „Kre-
sowiec”, redagowany przez byłego sekretarza komisji szkolnej PKP 
Karola Górczanego. Pismo to wydawano nieregularnie od paździer-
nika 1919 do lipca 1920 roku, miało dość dużą objętość 6−8 stron. 
Górczany, po przejęciu władzy w Stanisławowie przez członków 
PKP stał się zaciekłym przeciwnikiem tej organizacji. Można do-
strzec, że na łamach jego pisma większe poparcie znajdowała en-
decja17. Krytykował niemal każdy ruch PKP, narzekając – nieraz 
i słusznie − na złą politykę obozu władzy, w tym przede wszystkim 
na burmistrza Stanisławowa Antoniego Stygara – w kwestiach apro-
wizacji (nad czym ubolewał także „Znicz”18), sanitarnych i oświa-
ty19. „Kresowiec” wchodził również w ciągłą polemikę z redakcją 
„Znicza”, prezentując niemal zawsze odmienny pogląd na dany 
problem. Gdy zawieszono działalność „Znicza”, ta krytyka stała 
się mniej widoczna. W ostatnich numerach „Kresowca” nawoły-
wano do konsolidacji społeczeństwa przeciwko bolszewikom20. Pi-
smo Górczanego nie przetrwało jednak próby czasu i podobnie jak 

14 Ibidem; A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej 
(1918−1939), Warszawa−Łódź 1982, s. 393−394.

15 Kronika, „Znicz” 1920, nr 97; nr 105.
16 Kronika, „Znicz” 1920, nr 109.
17 A. Notkowski, op. cit., s. 389.
18 Brak aprowizacji, „Znicz” 1919, nr 76.
19 Jak wygląda aprowizacja miasta, „Kresowiec” 1919, nr 10; Echa wiecu rodziciel-

skiego z 26. Października 1919, „Kresowiec” 1919, nr 13; Farsa czyli wybory 
do PKP, „Kresowiec” 1920, nr 16; Stosunki sanitarne w Stanisławowie, „Kreso-
wiec” 1920, nr 4.

20 Nasz gród w chwili obecnej!, „Kresowiec” 1920, nr 30.
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„Znicz”, mimo podwyżki ceny21, upadło z powodu złej sytuacji fi -
nansowej22.

Przez kolejne prawie trzy miesiące w Stanisławowie nie wyda-
wano żadnego pisma. Wpłynął na to niewątpliwie zbliżający się 
front wojenny, co prawda bolszewicy nie zajęli miasta, ale na krót-
ko odcięli je od reszty Polski. Po zażegnaniu zagrożenia pojawił 
się w październiku 1920 roku „Głos Stanisławowski”, redagowany 
przez dawną działaczkę POW Józefę Fuchsównę23, jako kolejny or-
gan prasowy PKP, podtrzymujący jego kierunek demokratyczny. Pi-
smo to wychodziło co tydzień, a jego każdy numer liczył zaledwie 
dwie strony. Pogarszająca się pozycja PKP w Stanisławowie spra-
wiła, że w ostatnim numerze „Głosu” z grudnia, przeobraził się on 
w „tygodnik poświęcony sprawom polityczno-społeczno-ekono-
miczno-przemysłowym”. Józefa Fuchsówna zawiadomiła w nim 
także czytelników o złożeniu obowiązków redaktorki naczelnej24.

Po raz kolejny nastąpił okres, trwający tym razem blisko pół 
roku, kiedy w Stanisławowie nie ukazywał się żaden periodyk pol-
ski. Przełomem w rozwoju prasy lokalnej był moment gdy znana 
Drukarnia i Litografi a Stanisław Chowaniec rozpoczęła wydawa-
nie na nowo „Kuriera Stanisławowskiego”, którego pierwszy numer 
w wolnej Polsce pojawił się 1 maja 1921 roku. Przypomnijmy tylko, 
że historia tego pisma sięga roku 1886, gdy dzięki pomocy znanego 
powstańca i poety Agatona Gillera rozpoczęto na nowo druk „Kurie-
ra”25. Wychodził on jako tygodnik aż do wybuchu Wielkiej Wojny, 
w latach 1914−1918 ukazywał się z dużymi przerwami, na co wpływ 
miały okupacje rosyjskie miasta26. Odrodził się już w czasach poko-
ju i stabilizacji politycznej. Oznaczało to w dalszej perspektywie, że 
„ten dwuletni przejściowy stan powojenny spowodowany niewąt-

21 Od administracji, „Kresowiec” 1920, nr 46.
22 J. Zieliński, Z dziejów prasy w Stanisławowie, „Kurier Stanisławowski” 1929, 

nr 464.
23 Vide: R. Piątek, D. Siemińska, Polki – ofi ary represji komunistycznych na tz w. 

ukraińskiej liście katyńskiej w świetle źródeł archiwalnych i archeologicznych, 
„Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” 2015, R. 27, nr 65, s. 7−8.

24 Kronika, „Głos Stanisławowski” 1920, nr 10. 
25 Wcześniej wydawano go przez krótki okres w 1873 r.
26 J. Zieliński, Z dziejów prasy w Stanisławowie, „Kurier Stanisławowski” 1929, 

nr 457; idem, Agaton Giller w Stanisławowie, „Złoty Szlak” 1938, z. 1, s. 20; 
Z. Fras, op. cit., s. 79.
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pliwie wojną [i jej skutkami], skończył się” – jak pisze Józef Zieliń-
ski27. Od tego czasu „Kurier Stanisławowski” towarzyszył społeczeń-
stwu, odnotowując z uwagą różne wydarzenia o charakterze lokal-
nym, wychodząc jako jedyne pismo nieprzerwanie przez następnych 
kilkanaście lat, aż do wybuchu II wojny światowej. Jego podtytuł od 
1922 roku brzmiał wymownie: „Polski organ kresowy”. Twórców 
czasopisma interesowało więc przede wszystkim życie społeczno-
-kulturalno-polityczne Polaków. Wyjątkowe były sytuacje kiedy za-
bierano w nim głos na tematy dotyczące spraw innych narodowości. 

Przez cały ten długi okres prawie dwudziestu lat, wyszło spod 
prasy drukarskiej w sumie około 1220 numerów tego czasopisma, 
przy czym ukazywało się ono z różną częstotliwością, przez więk-
szość czasu jako tygodnik. Trzeba jednak pamiętać, że wydawcy 
„Kuriera Stanisławowskiego” zmieniali dwukrotnie jego periodycz-
ność. Po raz pierwszy zmiana ta nastąpiła na okres kilku miesięcy, 
od maja do września 1922 roku, kiedy to tygodnik przekształcił się 
w dziennik. Jego zadaniem, w myśl założeń redakcji, było zwracanie 
uwagi na „wszystkie bieżące zagadnienia polityczne i społeczne pod 
kątem widzenia polskiej polityki kresów wschodnich”28. Dziennik, 
wzorem innych tytułów prasowych tego typu, przekazywał istot-
ne informacje ze świata i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 
kwestii dotyczących Galicji Wschodniej. W każdym numerze stara-
no się zamieszczać artykuły o charakterze lokalnym. Osobne miejsce 
w dzienniku zajmowała kronika miejska Stanisławowa oraz prowa-
dzona z przerwami kronika województw południowo-wschodnich. 
W związku jednak z dużą różnicą między dochodami a wydatkami, 
które ponosiło wydawnictwo oraz postulatem zwiększenia pensji 
personelu technicznego, postanowiono przeprowadzić reorganiza-
cję „Kuriera Stanisławowskiego”, który zaczął się ukazywać regular-
nie jako tygodnik lokalny29.

Kolejna, druga zmiana w jego historii nastąpiła w dobie wielkie-
go kryzysu gospodarczego na początku stycznia 1931 roku i trwa-
ła przez kolejne cztery lata, niemal aż do końca 1934 roku. Wtedy 

27 J. Zieliński, Z dziejów prasy w Stanisławowie, „Kurier Stanisławowski” 1929, 
nr 464. 

28 Redakcja, Kurier stanisławowski dziennikiem, „Kurier Stanisławowski” 1922, 
nr 1660. 

29 Wydawnictwo, Od wydawnictwa, „Kurier Stanisławowski” 1922, nr 115. 
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to „Kurier Stanisławowski” był pismem ukazującym się dwa razy 
w tygodniu. Zmniejszenie jego częstotliwości wydawania pod ko-
niec grudnia 1935 roku spowodowane było zapewne likwidacją sta-
nisławowskiej Dyrekcji Kolei w 1934 roku, co pociągnęło za sobą 
również odpływ wielu potencjalnych czytelników. W prasie uka-
zał się na ten temat dość ogólny komunikat, w którym stwierdzono: 
„Rok ubiegły [1934] zaznaczył się specjalnie na terenie naszego wo-
jewództwa daleko sięgającym pogłębieniem kryzysu. W parze z tym 
daje się również zauważyć depresja intelektualna szczególnie wśród 
społeczeństwa polskiego, mająca swe przyczyny także w postępu-
jącej likwidacji elementu polskiego na naszym terenie”30. W efekcie, 
wraz z nastaniem nowego roku aż do 1939 roku „Polski organ kre-
sowy” wychodził raz w tygodniu. Ostatni znany nam numer pocho-
dzi z 13 sierpnia. Zapewniano w nim, odnosząc się do 19. rocznicy 
cudu nad Wisłą, o silnej pozycji kraju na wypadek wybuchu wojny 
z Niemcami. Niewykluczone, że w podczas dalszych kwerend bi-
bliotecznych i archiwalnych uda się odnaleźć kolejne numery tego 
czasopisma31.

Dotychczasowym badaczom umknął fakt, że na krótko, od paź-
dziernika 1924 do stycznia 1926 roku, wydawany był również tygo-
dnik „Ilustrowany Dodatek Kuriera Stanisławowskiego”, informu-
jący o najważniejszych wydarzeniach w kraju. Na jego łamach po-
jawiały się krótkie artykuły opatrzone fotografi ami i reprodukcjami 
obrazów, które nawiązywały do poruszanych w nim tematów. W do-
datku tym nie zajmowano się niestety sprawami lokalnymi, inaczej 
wyczulone oko badacza zwróciłoby z pewnością na niego uwagę. 

W głównym wydaniu „Kuriera Stanisławowskiego” skupiano się 
natomiast przede wszystkim na tekście pisanym. Do grona współ-
pracowników pisma należeli przedstawiciele lokalnej inteligen-
cji, między innymi badacze Stanisławowa: dr Czesław Chowaniec 
i dr Józef Zieliński, a także kierownik Muzeum Pokuckiego dr Józef 
Grabowski. Z „Kurierem” współpracowali też katecheta i publicysta 
ks. dr Wincenty Miś, działaczka społeczna Józefa Fuchsówna, dyrek-
tor teatrów Henryk Cepnik, aktor Zbigniew Orwicz, ponadto zwią-
zany ze Stanisławowem poeta lwowski Ignacy Nikorowicz i inne, 

30 Kronika, „Kurier Stanisławowski” 1935, nr 952.
31 Zwycięstwo, które jest ostrzeżeniem 1920 – 15 sierpnia – 1939, „Kurier Stanisła-

wowski” 1939, nr 33. 
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mniej lub bardziej znane osoby, jak chociażby kobiety zauważone 
przez Olgę Ciwkacz w tekstach przytoczonych wyżej. 

Nie ulega wątpliwości, że dobór autorów wpływał na wysoki 
poziom czasopisma, które zasługuje na miano najlepiej redagowa-
nego tytułu prasowego w międzywojennym Stanisławowie. Zresztą 
taką samą ocenę możemy mu wystawić w odniesieniu do okresu po-
przedzającego odzyskanie niepodległości przez Polskę, gdy Galicja 
znajdowała się w zaborze austriackim. „Żadne z poprzednich cza-
sopism nie mogło się pochwalić ani tak licznym gronem współpra-
cowników, ani tak dokładnym i rzetelnym opisem miejskiego życia” 
– pisze Zbigniew Fras. „»Kurier« – jego zdaniem – bronił skutecznie, 
choć nie bez trudności, pozycji pierwszego i najważniejszego pisma 
w mieście”32, co z powodzeniem udawało mu się również w kolejnej 
epoce lat 20. i 30. XX wieku. 

Niestety, trudno jest dziś ustalić, kto pełnił funkcję redaktora na-
czelnego w poszczególnych latach ukazywania się „Kuriera Stani-
sławowskiego”. Problem ten dotyczy dużej części czasopism wyda-
wanych w tym okresie. Wynika on z tego, że w stopce redakcyjnej 
każdego tytułu prasowego fi gurowały dane dotyczące redaktora od-
powiedzialnego, wydawcy i zakładu drukarskiego, którzy na wy-
padek naruszenia przepisów prawa prasowego podlegali odpowie-
dzialności karnej33. Bardziej szczegółowych informacji należy zatem 
szukać w dokumentach archiwalnych lub kronikach prowadzonych 
na łamach tygodników i gazet. Na podstawie tych źródeł udało się 
ustalić, że redaktorem naczelnym „Kuriera Stanisławowskiego”, 
a więc osobą kierującą całością jego działań był w latach 1921−1922 
polityk prawicy Tadeusz Zagajewski i człowiek o poglądach prawi-
cowych Leon Ziobrowski, natomiast w roku 1924 i 1925 dyrektor te-
atrów Henryk Cepnik34. Następne znane nam informacje dotyczą już 

32 Z. Fras, op. cit., s. 81−82.
33 J. Jarowiecki, Prasa we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 

„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1993, R. 32, z. 4, s. 45−46; R. Habielski, 
Wolność czy odpowiedzialność? Prasa i polityka w II Rzeczypospolitej, Warszawa 
2013, s. 13−21. 

34 Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie, sygn. 7794/t. 2, k. 161, Pismo do J. Zielińskiego z 16 mar-
ca 1960; Od Wydawnictwa, „Kurier Stanisławowski” 1924, nr 182; „Kurier 
Stanisławowski” z 1927 r. przechowywany w Państwowym Archiwum Ob-
wodowym w Iwano-Frankiwsku (Дepжaвний apxiв Iвaнo-Фpaнкiвcькoї 
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późniejszego okresu. Wiemy tylko, że w latach 1932−1933 redaktorem 
naczelnym „Kuriera Stanisławowskiego” był Józef Grabowski, ale 
możliwe jest, że sprawował on tę funkcję jeszcze przez kolejny rok35. 

Wpływ na wybór członków redakcji i redaktorów mógł wywie-
rać także Wacław Chowaniec, który był współwłaścicielem drukar-
ni i litografi i założonej przez swojego ojca. W zależności bowiem od 
kształtowania się poglądów burmistrza, a później prezydenta miasta 
„Kurier Stanisławowski” popierał różne środowiska, kręgi i grupy 
polityczne. Najogólniej rzecz ujmując w latach 1921−1929 reprezento-
wał idee Chrześcijańskiej Demokracji, jako jedyne zresztą pismo pro-
wincjonalne w Polsce południowej. Natomiast wraz z uzyskaniem 
mandatu poselskiego Chowańca z listy BBWR w 1930 roku „Kurier 
Stanisławowski” stał się bardzo bliski poglądom prosanacyjnym36. 

Nie powinno także dziwić, że „Polski organ kresowy” był przy-
chylnie ustosunkowany do najdłużej rządzącego miastem gospoda-
rza w dwudziestoleciu międzywojennym i dbał o jego dobre imię. 
Służył także do odpierania krytyki ze strony oponentów. Z zachowa-
nego egzemplarza rocznika archiwalnego redakcji „Kuriera Stanisła-
wowskiego” wynika, że w trudnych sytuacjach sam „prezes miasta” 
anonimowo zabierał głos, stając w obronie realizowanej przez siebie 
polityki inwestycyjnej37. 

Przez pierwsze lata od momentu wznowienia czasopisma „Ku-
rier Stanisławowski” nie miał praktycznie żadnej konkurencji wśród 
lokalnej prasy polskiej. Drukowane periodyki wychodziły bowiem 
sporadycznie, najczęściej jako kilkunumerowe efemerydy. Pierwszy 
z nich ukazał się w 1924 roku. Był to dwutygodnik „Znicz”,  organ 

oблacтi, dalej: DAIFO); J. Zieliński, Z dziejów prasy w Stanisławowie, „Kurier 
Stanisławowski” 1929, nr 464.

35 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Materiały Józefa Gra-
bowskiego, k. 2, Życiorys z lat. 50; Kronika, „Kurier Stanisławowski” 1933, 
nr 773. 

36 A. Notkowski, op. cit., s. 390.
37 [W. Chowaniec], Gospodarka miejska w Stanisławowie, „Kurier Stanisławow-

ski” 1927, nr 339. Wspomniany egzemplarz redakcyjny czterdziestego 
rocznika „Kuriera Stanisławowskiego” (1927), zachowany w stanie kom-
pletnym z adnotacjami, przechowywany jest w oddzielnych magazynach 
DAIFO, które nie są uwzględnione w jego inwentarzu archiwalnym. Eg-
zemplarz ten jest unikatowy, z tego względu, że każdy numer posiada od-
ręczne oznaczenia wskazujące autorów tekstów, co pozwala na identyfi ka-
cję ich pseudonimów. 
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reprezentujący Organizację Narodową w Stanisławowie, który prze-
trwał cztery miesiące. Po nim, w 1925 roku pojawiła się „Gazeta 
Niedzielna”, polskie „czasopismo społeczno-kulturalne”, wydawa-
ne w formie tygodnika. Była ona mutacją warszawskiego periody-
ku o tej samej nazwie, będącego organem Związku Ludowo-Naro-
dowego, stąd też informacje w nim zamieszczane dotyczyły tylko 
w niewielkim stopniu spraw regionalnych38. W sumie ukazało się jej 
18 numerów. Tygodnik ten wyróżniał się na tle innych czasopism 
wydawanych w Stanisławowie dużym formatem.

Na przestrzeni kolejnych dwunastu miesięcy pojawiły się dwie 
efemerydy, „Express Stanisławowski” (później wydany jako „Depe-
sza Poranna”), informujący na jednej stronie o wypadkach w War-
szawie spowodowanych zamachem majowym oraz kolejna edycja 
„Znicza”, która, zdaniem Józefa Zielińskiego, „w sposób nieuczciwy 
[podszywała] się pod tak chlubną nazwę”39. Redaktorem naczelnym 
tego czasopisma, uchodzącego za bezpartyjny periodyk, był Zbi-
gniew Orwicz. Światło dzienne ujrzały zaledwie dwa numery „Zni-
cza”, wyróżniające się na tle innych tygodników i gazet swoją obję-
tością (16 stron).

Dopiero w roku poprzedzającym wielki kryzys pojawiło się 
w Stanisławowie czasopismo o silnej pozycji rynkowej pod nazwą 
„Ziemia Stanisławowska”. Wydawano je przez dłuższy niż dotych-
czas przeciętnie okres, od stycznia 1928 roku aż do grudnia 1931 
roku. Był to początkowo jedyny ukazujący się organ propagando-
wy BBWR w województwie stanisławowskim, noszący podtytuł: 
„Polski tygodnik demokratyczny”. Pismo to utrzymywano dzięki fi -
nansowemu wsparciu koła posłów i senatorów tego ugrupowania 
w Małopolsce Wschodniej. Jego redaktorem naczelnym był kandy-
dat adwokatury dr Henryk Seidler, który wraz ze swoim starszym 
bratem adwokatem dr. Teodorem Seidlerem odpowiadał za dział po-
lityczny tego pisma. Sprawami Związku Strzeleckiego i Legionistów 
zajmowała się z kolei Józefa Fuchsówna, dział literacki prowadził 
lektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, parający się od czasu do czasu 

38 Podobne wydawnictwa wychodziły w Kołomyi, Białymstoku czy Często-
chowie. M. Medyński, Wydawnictwa ciągłe (periodyczne) Skarżyska-Kamien-
nej do 1939 r., „Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej” 2010, R. 1, 
s. 129. 

39 J. Zieliński, Z dziejów prasy w Stanisławowie, „Kurier Stanisławowski” 1929, 
nr 464.
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publicystyką i poezją Jerzy Zarzycki, dział samorządowy urzędnik 
Banku Gospodarska Krajowego Franciszek Pilawski. W skład redak-
cji wchodził także członek Ogniska Nauczycielskiego Albin Jakiel40. 

Czasopismo zaczęło się ukazywać nieprzypadkowo w okresie 
wyborów parlamentarnych w 1928 roku. MSW przeznaczyło bo-
wiem znaczne środki fi nansowe na agitację wyborczą, co pozwoliło 
na powstanie nowych tytułów prosanacyjnych w całym kraju41. „Zie-
mia Stanisławowska” służyła więc promowaniu działań i aktywno-
ści kandydatów BBWR w województwie stanisławowskim, w tym 
również Teodora Seidlera, który został wybrany na posła do Sejmu 
RP II kadencji. 

Pismo to było wykorzystywane do walki politycznej z burmi-
strzem Wacławem Chowańcem. Największą aktywność na tym polu 
wykazywali bracia Seidlerowie. Trudno się temu dziwić, skoro Teo-
dor jako radny Stanisławowa, a także organizator Związku Napra-
wy Rzeczypospolitej na obszarze województwa stanisławowskie-
go42, był od wielu lat skonfl iktowany ze środowiskiem „Polskiego 
organu kresowego”. Spory i dyskusje pomiędzy redakcjami na te-
mat polityki magistratu miejskiego i osoby burmistrza Chowańca nie 
wygasły nawet po 1930 roku, gdy „Kurier Stanisławowski” zmienił 
swój profi l polityczny43. 

Redagowany przez Henryka Seidlera tygodnik demokratyczny 
stawiał na szeroką współpracą z posłami i senatorami z BBWR, uka-
zując przebieg obrad parlamentarnych, pracę rządu oraz bieżącą po-
litykę krajową. Na łamach tygodnika zabierali głos między innymi 
poseł Adam Piasecki, Stefan Żelski i Marian Sobolewski44. Pismo po-
siadało także rozbudowaną kronikę województwa stanisławowskie-
go, zamieszczało informacje z Kołomyi, Śniatynia, Tłumacza,  Doliny, 

40 DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 644, k. 40, Informacje dot. tygodnika „Ziemi Stanisła-
wowskiej” z 1928 r.

41 A. Notkowski, op. cit., s. 541−543.
42 M. Śliwa, Seidler Teodor, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. 

Majchrowski, przy współpracy G. Mazura i K. Stepana, Warszawa 1994, 
s. 424. 

43 Vide: Kronika, „Ziemia Stanisławowska” 1929, nr 83; Sehe [H. Seidler], Nie 
sztuka umierać za ojczyznę!, „Ziemia Stanisławowska” 1930, nr 128; Zwycię-
stwo p. burmistrza klęska samorządu, „Ziemia Stanisławowska” 1931, nr 171. 

44 A. Piasecki, O postęp demokracji, „Ziemia Stanisławowska” 1928, nr 38; 
S. Żelski, Rząd i Sejm, „Ziemia Stanisławowska” 1928, nr 42; M. Sobolewski, 
„Przedświt” i „Robotnik”, „Ziemia Stanisławowska” 1928, nr 45. 
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Kałusza i innych mniejszych miejscowości. Ewenementem było poja-
wianie się recenzji z wydarzeń artystycznych organizowanych przez 
społeczność żydowską i ukraińską, na co nie zwracał uwagi właści-
wie żaden inny periodyk polski w Stanisławowie.

Po przeprowadzonych wyborach do Sejmu RP III kadencji po-
ziom wydawanego czasopisma znacznie się obniżył. Pogorszyła się 
jakość tłoczonego papieru, co mogło wynikać z faktu, że posłowie 
i senatorowie przestali je dotować. Zmniejszyło się także grono osób 
publikujących w nim swoje artykuły, jednym z niewielu stale piszą-
cych był redaktor Henryk Seidler. Pismo w końcu upadło, nie żegna-
jąc się nawet z czytelnikami. Swego rodzaju zapowiedzią tego było 
kilka ostatnich numerów, wychodzących, wbrew swojemu podtytu-
łowi, w cyklu dwutygodniowym.

W ciągu kolejnych kilku lat w Stanisławowie nie pojawił się ża-
den poważny polski periodyk omawiający sprawy bieżące. Wyda-
no ledwie jeden numer efemerydy „Nowiny Tygodniowe” w paź-
dzierniku 1931 roku. Czytelnicy polskiej prasy lokalnej otrzymywali 
więc informacje przekazywane im za pośrednictwem jedynego me-
dium, jakim był „Kurier Stanisławowski” oraz prasy kolportowanej 
do Stanisławowa, głównie z Warszawy, Lwowa i Krakowa, jak „Ilu-
strowany Kurier Codzienny”, „Gazeta Lwowska” czy „Kurier War-
szawski”45. 

Na krótko ten monopol na rynku przerwał w 1935 roku „Głos 
Ziemi Stanisławowskiej”, uważający się za niezależny organ spo-
łeczny i gospodarczy. W rzeczywistości jednak był on kolejnym pi-
smem propagandowym BBWR, wydawanym przez Towarzystwo 
Przyjaciół Głosu Ziemi Stanisławowskiej. Świadczy o tym chociażby 
fakt, że na czele tego Towarzystwa stanęli działacze BBWR: Mieczy-
sław Henisz, Adolf Limberger, Zygmunt Pastuszyński, Józef Sanoj-
ca, Teodor Seidler i Zdzisław Stroński46. 

„Głos Ziemi Stanisławowskiej” wychodził jako tygodnik od kwiet-
nia 1935 do stycznia 1936 roku. Powstanie pisma prosanacyjnego, 
w tym a nie innym czasie, miało ścisły związek z nadchodzącymi wy-
borami parlamentarnymi Sejmu IV kadencji, co było, podobnie, jak 
przed kilku laty, zjawiskiem ogólnopolskim47. Jego okres wydawania 

45 Idem, Co czyta Stanisławów?, „Gazeta Lwowska” 1931, nr 177. 
46 Nasze zadania, „Głos Ziemi Stanisławowskiej” 1935, nr 1. 
47 A. Notkowski, op. cit., s. 544−545.
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przypadł także na początek objęcia fotelu prezydenta Stanisławowa 
przez Zdzisława Strońskiego, co zostało pozytywnie odebrane przez 
redakcję „Głosu”. Możemy się tylko domyślać, że gdyby Chowaniec 
nie ustąpił z zajmowanego stanowiska, to mógłby spotkać się z po-
dobną krytyką „Głosu”, jak przed laty na łamach „Ziemi Stanisła-
wowskiej”48. Tygodnik, w porównaniu np. do „Kuriera Stanisławow-
skiego” często poruszał tematy dotyczące mniejszości ukraińskiej, na 
co wpływ miało obranie bardziej ugodowego kursu w stosunku do 
Ukraińców przez rządzących w Polsce49. 

W związku z wyborami parlamentarnymi w 1935 roku wydawa-
ny był w Stanisławowie dziennik „Ostatnie Wiadomości Małopol-
ski Wschodniej”. Jego zakres tematyczny był bardzo szeroki. Oprócz 
tego że obejmował trzy województwa: lwowskie, stanisławowskie 
i tarnopolskie, redakcja zajmowała się w dużej mierze także przeka-
zywaniem informacji na temat tego, co dzieje się zagranicą i w Pol-
sce. Nie było to więc czasopismo typowo lokalne. Informacje płynące 
ze Stanisławowa były dość powierzchowne i ogólne. 

Oprócz tego wydawano jeszcze jeden periodyk polski, który 
dotyczył szeroko pojętej tematyki społeczno-politycznej − „Kurier 
Małopolski”. Była to jedna z wielu efemeryd prasowych wydawa-
na przez chwilę w 1937 roku. Drukiem wyszło łącznie dziesięć nu-
merów tej, jak promowano, niezależnej gazety, która ukazywała się 
w cyklu tygodniowym. Przez okres dwóch kolejnych lat dostępny 
był tylko wśród polskiej lokalnej prasy „Kurier Stanisławowski”. 

Ten przeglądowy opis badanego zagadnienia pozwala wysnuć 
przynajmniej kilka ciekawych wniosków. Łatwo dostrzec między in-
nymi, z jakimi trudnościami zmagali się wydawcy i redaktorzy, aby 
utrzymać pismo na rynku wydawniczym dłużej niż przynajmniej 
przez rok. Z 13 polskich tytułów prasowych społeczno-politycznych 
wychodzących w dwudziestoleciu międzywojennym tylko „Znicz”, 
„Kurier Stanisławowski” i „Ziemia Stanisławowska” przetrwały 
więcej niż dwanaście miesięcy. 

48 Vide: J. Krasnodębski, Za linią Curzona. Stanisławowianie w Krakowie, „Craco-
via Leopolis” 2018, nr 3, s. 35.

49 A.A. Ostanek, W służbie Ojczyźnie. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa 
województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921−1939), Warszawa 
2019, s. 295.
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Swego rodzaju fenomenem na tle prasy lokalnej był „Polski or-
gan kresowy”, który rzeczywiście stał na straży interesów polskich 
łącznie przez 52 lata, w tym niemal przez cały okres międzywojenny, 
z krótką przerwą po roku 1918. Niewątpliwie przyczynić się do tego 
musiał kapitał inwestycyjny rodziny Chowańców, która prowadzi-
ła własną drukarnię, posiadała elektrownię blokową i wynajmo-
wała nieruchomości na pomieszczenia hotelowe, kawiarnie, lokale 
handlowe oraz mieszkania prywatne. Dochody płynące z rozma-
itych źródeł fi nansowych z pewnością mogły być pomocne redakcji 
w trudnych sytuacjach. Umiejętne kierowanie wydawców pismem 
przejawiało się między innymi dużym zainteresowaniem wśród 
fi rm i zakładów produkcyjnych chętnie zamieszczających anonse re-
klamowe na łamach „Kuriera”.

Kierunek polityczny czasopism przedstawiał się natomiast dość 
jednolicie. Większość z nich po zamachu majowym udzielała popar-
cia władzy sanacyjnej. Do tego czasu pojawiały się pisma o zabarwie-
niu narodowym, jak „Kresowiec” czy „Gazeta Niedzielna”. Od 1928 
roku, w wyniku działań rządu zaczęły powstawać gazety propagan-
dowe, dofi nansowane ze środków państwowych. Z lokalnych przy-
kładów najlepiej obrazuje to „Ziemia Stanisławowska” i „Głos Ziemi 
Stanisławowskiej” założone w celach agitacji wyborczej BBWR.

Kończąc ten przeglądowy opis warto jeszcze zwrócić uwagę, że 
omawiane tutaj 13 czasopism wychodziło z różną częstotliwością, 
choć najbardziej popularne były tygodniki, które utrzymywały się 
najdłużej na rynku. Trzeba jednak podkreślić fakt wydawania co-
dziennie przez okresu pięciu miesięcy czasopisma o charakterze lo-
kalnym „Kuriera Stanisławowskiego”, co w historii prasy tego mia-
sta było znaczącym osiągnięciem.

Jarosław Krasnodębski
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Aneks nr 1

Materiały bibliografi czne do historii polskiej prasy społeczno-politycz-
nej wydawanej w Stanisławowie w latach 1919−1939
(opracował Jarosław Krasnodębski)

1. „Znicz”
Podtytuł: „Organ Polskiego Komitetu Powiatowego w Stanisławowie”
Częstotliwość: Dwa razy w tygodniu, nr 1−51, (1 XII 1918–25 V 1919), trzy 
razy w tygodniu, nr 52−57 (27 V 1919–8 VI 1919), dwa razy w tygodniu, 
nr 58−64 (12 VI 1919–3 VII 1919), tygodnik nr 65−109 (5 VII 1919–1 V 1920)
Wychodził: R. 1: nr 1−9 (grudzień 1919–29 XII 1919), R. 2: nr 10−90 (2 I 1919–
24 XII 1920), R. 3: nr 91−109 (3 III 1920–1 V 1920)
Redaktor odpowiedzialny: Antoni Zdanowicz (nr 1−103, 1 XII 1918–20 III 
1920), Władysław Kwaśniewski (nr 104−109, 27 III 1920–1 V 1920)
Redaktor naczelny: Tadeusz Zagajewski (1 XII 1919–31 I 1919), Marian Wil-
czyński (31 I 1919–październik 1919), Tadeusz Zagajewski (październik 
1919–1 V 1920)
Lokalizacja: Naukowa Biblioteka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu 
im. I. Franki

2. „Kresowiec”
Podtytuł: „Czasopismo poświęcone sprawie obrony polskiego stanu posia-
dania na kresach”
Częstotliwość: Nieregularnie, najczęściej tygodnik
Wychodził: R. 1: nr 1−18 (6 IX 1919–27 XII 1919), R. 2: nr 1−33 (1 I 1920–
24 VII 1920)
Redaktor odpowiedzialny: Karol Jan Górczany (6 IX 1919–4 X 1919), (Fran-
ciszek Lityński (11 X 1919–8 XI 1919), Karol Jan Górczany (15 XI 1919–24 VII 
1920)
Redaktor naczelny: Karol Jan Górczany
Lokalizacja: Biblioteka Narodowa w Warszawie

3. „Głos Stanisławowski”
Podtytuł: „Organ Polskiego Komitetu Powiatowego w Stanisławowie” (9 X 
1920–4 XII 1920), „Tygodnik poświęcony sprawom polityczno-społeczno-
-ekonomiczno-przemysłowym” (11 XII 1920)
Częstotliwość: Tygodnik
Wychodził: R. 1: nr 1−10 (9 X 1920–11 XI 1920)
Redaktor odpowiedzialny: Władysław Skowyra
Redaktor naczelny: Józefa Fuchsówna
Lokalizacja: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
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4. „Kurier Stanisławowski”
Podtytuł: Początkowo brak, później: „Polski organ kresowy” (9 V 1922–
13 VIII 1939)
Częstotliwość: Tygodnik (1 VI 1921–7 V 1922), dziennik (9 V 1922–25 IX 
1922), tygodnik: (1 X 1922–1 I 1931), dwa razy w tygodniu (4 I 1931–30 XII 
1934), tygodnik (6 I 1935–13 VIII 1939)
Wychodził: R. 34: nr 1607−1641 (1 V 1921–25 XII 1921), R. 35: nr 1642−12850 
(styczeń 1922–31 XII 1922), R. 36: nr 129−180 (7 I 1923–30 XII 1923), R. 37: 
nr 181−235 (6 I 1924–25 XII 1924), R. 38: nr 232−282 (1 I 1925–25 XII 1925), 
R. 39: nr 283−334 (1 I 1926–26 XII 1926), R. 40: nr 335−388 (2 I 1927–25 XII 
1927), R. 41: nr 389−441 (1 I 1928–30 XII 1928), R. 42: nr 442−492 (6 I 1929–
25 XII 1929), R. 43: nr 493−544 (1 I 1930–21 XII 1930), R. 44: nr 545−646 
(1 I 1931–24 XII 1931), R. 45: nr 647−746 (1 I 1932–25 XII 1932), R. 46: 
nr 747−850 (1 I 1933–31 XII 1933), R. 47: nr 851−951 (3 I 1934–30 XII 1934), 
R. 48: nr 952−1004 (6 I 1935–31 XII 1935), R. 49: nr 1−52 (5 I 1936–27 XII 1936), 
R. 50: nr 53−104 (3 I 1937–26 XII 1937), R. 51: nr 1−52 (2 I 1938–25 XII 1938), 
R. 52: nr 1−33 (1 I 1939–13 VIII 1939) 
Redaktor odpowiedzialny: Leon Ziobrowski (1 V 1921–7 V 1922), Włady-
sław Kwaśniewski (9 V 1922–24 III 1935), Aleksander Michalewicz (31 III 
1935–30 XI 1938), Brak redaktora (4 XII 1938), Tadeusz Kwaśniewski (11 XII 
1938–13 VIII 1939)
Redaktor naczelny: Tadeusz Zagajewski i Leon Ziobrowski (1 V 1921–1922), 
Henryk Cepnik (1924−1925), Józef Grabowski (1932−1933)
Lokalizacja: Naukowa Biblioteka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu 
im. I. Franki

Dodatek: „Ilustrowany Dodatek Kuriera Stanisławowskiego”
Częstotliwość: Tygodnik
Wychodził: R. 1: nr 1−12 (12 X 1924–25 XII 1924), R. 2: nr 13−60 (1 I 1925–
25 XII 1925), R. 3: nr 61 (1 I 1926) 
Lokalizacja: Naukowa Biblioteka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu 
im. I. Franki

5. „Znicz”
Podtytuł: „Organ Organizacji Narodowej w Stanisławowie”.
Częstotliwość: Dwutygodnik
Wychodził: R. 1: nr 1−9 (15 I 1924–15 V 1924)
Redaktor odpowiedzialny: Józef Kaczorowski
Lokalizacja: Biblioteka Narodowa w Warszawie

50 Numeracja wyzerowana w związku z wydaniem „Kuriera Stanisławow-
skiego” w formie dziennika.
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6. „Gazeta Niedzielna”
Podtytuł: Brak
Częstotliwość: Tygodnik (4 I 1925–1 III 1925), dwutygodnik (15 III 1925), 
tygodnik (22 III 1925–10 V 1925)
Wychodziła: R. 1: nr 1−13 (4 I 1925–29 III 1925), R. 2: nr 14−18 (5 IV 1925–
10 V 1925)
Redaktor odpowiedzialny: Rudolf Strasser
Lokalizacja: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

7. „Express Stanisławowski” (nr 1) „Depesza Poranna” (nr 2)
Podtytuł: „Bezpartyjne wydawnictwo informacyjne z powodu wypadków 
w Warszawie”
Częstotliwość: Okazjonalnie
Wychodzi: 14 V 1926–15 V 1926
Redaktor odpowiedzialny: Zbigniew Orwicz
Lokalizacja: Biblioteka Narodowa w Warszawie

8. „Znicz”
Podtytuł: „Organ bezpartyjny dla spraw ekonomicznych, społecznych i li-
terackich”
Częstotliwość: Nieregularnie
Wychodził: R. 1: nr 1 (15 X 1926)51

Redaktor odpowiedzialny: Zbigniew Orwicz
Redaktor naczelny: Zbigniew Orwicz
Lokalizacja: Biblioteka Narodowa w Warszawie

9. „Ziemia Stanisławowska”
Podtytuł: „Polski tygodnik demokratyczny”
Częstotliwość: Tygodnik, nr 1−193 (8 I 1928–27 IX 1931); dwutygodnik, 
nr 193−198 (11 X 1931–20 XII 1931)
Wychodził: R. 1: nr 1−55 (8 I 1928–30 XII 1928), R. 2: nr 56−107 (6 I 1929–
24 XII 1929), R. 3: nr 108−158 (1 I 1930–23 XII 1930), R. 4: nr 159−198 
(4 I 1931–20 XII 1931)
Redaktor odpowiedzialny: Kazimierz Koszyński (2 I 1928–23 VI 1928), 
Władysław Łoziński (30 VI 1929–20 XII 1931)
Redaktor naczelny: Henryk Seidler (8 I 1928–2 III 1930)
Lokalizacja: Naukowa Biblioteka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu 
im. I. Franki

51 Opóźnienie z wydaniem drugiego numeru było związane z przedłużający-
mi się przygotowaniami administracyjnymi wydawnictwa „Znicza”. Kroni-
ka, „Kurier Stanisławowski” 1926, nr 329.
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10. „Nowiny Tygodniowe”
Podtytuł: „Pismo poświęcone sprawom aktualnym”
Częstotliwość: Nieregularnie
Wychodzi: R. 1: nr 1 (4 X 1931)
Redaktor odpowiedzialny: Stefan Sobczak
Lokalizacja: Biblioteka Narodowa w Warszawie

11. „Ostatnie Wiadomości Małopolski Wschodniej”
Podtytuł: brak
Częstotliwość: Dziennik
Wychodziły: R. 1: 193552

Redaktor odpowiedzialny: Marian Baar
Lokalizacja: Biblioteka Narodowa w Warszawie

12. „Głos Ziemi Stanisławowskiej”
Podtytuł: „Niezależny organ społeczny i gospodarczy”
Częstotliwość: Tygodnik
Wychodził: R. 1: nr 1−38 (21 IV 1935–22 XII 1935), R. 2: nr 39 (1 I 1936)
Redaktor odpowiedzialny: Mikołaj Zdanowicz (21 IV 1935–15 I 1936), Józef 
Zydek (1 I 1936)
Lokalizacja: Biblioteka Narodowa w Warszawie

13. „Kurier Małopolski”
Podtytuł: „Niezależny tygodnik informacyjny”
Częstotliwość: Tygodnik
Wychodził: R. 1: nr 1−10 (8 VIII 1937–10 X 1937)
Redaktor odpowiedzialny: Józef Szczucki
Lokalizacja: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zbiorów prasy przechowy-
wanych w bibliotekach polskich i ukraińskich uwzględnionych w rubryce 
pod nazwą „lokalizacja”. 

52 Dotychczas nie udało się odnaleźć całego rocznika tego czasopisma. Wiado-
mo tylko, że część numerów przechowywana jest w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie.
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Aneks nr 2

Materiały ilustracyjne czasopism społeczno-politycznych wydawanych 
w Stanisławowie w latach 1919−1939
(opracował Jarosław Krasnodębski)

Pierwszy numer „Znicza” wydany w niepodległej Polsce. Źródło: Naukowa 
 Biblioteka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki
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„Kresowiec”. Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie
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„Głos Stanisławowski”. Źródło: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
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Pierwsze wydanie „Kuriera Stanisławowskiego” w okresie międzywojennym. 
Źródło: Naukowa Biblioteka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwa-
na Franki
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„Ilustrowany Dodatek Kuriera Stanisławowskiego”. Źródło: Naukowa Bibliote-
ka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki
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„Znicz”. Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie
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„Gazeta Niedzielna”. Źródło: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
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„Express Stanisławowski”. Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie
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„Depesza poranna”. Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie
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„Znicz”. Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie



Przegląd polskiej prasy społeczno-politycznej...

103

„Ziemia Stanisławowska”. Źródło: Naukowa Biblioteka Lwowskiego Narodo-
wego Uniwersytetu im. Iwana Franki
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„Nowiny Tygodniowe”. Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie
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„Ostatnie Wiadomości Małopolski Wschodniej”. Źródło: Biblioteka  Narodowa 
w Warszawie
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„Głos Ziemi Stanisławowskiej”. Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie
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„Kurier Małopolski”. Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie
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Bibliografi a

Źródła
Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
Materiały Józefa Grabowskiego
Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akade-

mii Nauk w Krakowie
Materiały do biografi i członków Związku Młodzieży „Zet” litery L-Z
Дepжaвний apxiв Iвaнo-Фpaнкiвcькoї oблacтi (Państwowe Archiwum 

Obwodowe w Iwano-Frankiwsku – DAIFO)
Województwo stanisławowskie

Prasa53

„Gazeta Lwowska” 1931, nr 177

Opracowania
Broński K., Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867−1939, 

Kraków 1999.
Чівкач O., Ірена Людосювна – журналістка „Кур’єра Станіславівського” 

(1934−1936), [w:] Galicja – mozaika nie tylko narodowa, t. 2, dedykowany 
Profesorowi Jerzemu Myślińskiemu, red. U. Jakubowska, Warszawa 2014.

Чівкач О., Марцеліна Грабовска – журналістка „Кур’єра Станіславівського” 
(1931−1933), [w:] Galicja – mozaika nie tylko narodowa, red. U. Jakubowska, 
Warszawa 2013.

Ciwkacz O., „Przygody” bohaterów Józefa Weyssenhoff a, Henryka Sienkiewicza 
i Gabrieli Zapolskiej w satyrycznych felietonach Stefanii Skwarczyńskiej („Ku-
rier Stanisławowski” 1926−1929), [w:] Józef Weyssenhoff  i Leon Wyczółkow-
ski, red. M. Gabryś, K. Stępnik, Lublin 2008.

Ciwkacz O., „Przyszłość zbiera z nich nasiona…”. Stefania Skwarczyńska jako 
recenzent teatralny „Kuriera Stanisławowskiego”, [w:] Kultura i świadomość 
etniczna Polaków na wschodzie. Tradycja i współczesność, Wrocław 2004.

Fras Z., Prasa polska w Stanisławowie w latach 1848−1918, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne” 1993, nr 111.

Grajny R., Stosunek władz Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej do społecz-
ności polskiej Stanisławowa w latach 1918−1919, [w:] Stanisławów i Ziemia 
Stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość, bezpieczeństwo, społe-
czeństwo, kultura, red. M. Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, Warszawa–
Stanisławów 2016.

Habielski R., Wolność czy odpowiedzialność? Prasa i polityka w II Rzeczypospo-
litej, Warszawa 2013.

53 Z bibliografi i wyłączono prasę stanisławowską zamieszczoną w aneksie nr 1.
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Krasnodębski J., Wystawa Historyczna Miasta Stanisławowa w 1928 roku, [w:] 
Galicja – mozaika nie tylko narodowa, t. 4, red. U. Jakubowska, Warszawa 
2017.

Krasnodębski J., Za linią Curzona. Stanisławowianie w Krakowie, „Cracovia Le-
opolis” 2018, nr 3. 
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M. Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, Warszawa−Iwano-Frankiwsk 
2018.
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Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej 
(1918−1939), Warszawa−Łódź 1982.

Ostanek A.A., W służbie Ojczyźnie. Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa 
województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921−1939), War-
szawa 2019.

Piątek R., Siemińska D., Polki – ofi ary represji komunistycznych na tz w. ukraiń-
skiej liście katyńskiej w świetle źródeł archiwalnych i archeologicznych, „Biu-
letyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” 2015, R. 27, nr 65.

Śliwa M., Seidler Teodor, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. 
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Summary
This article presents an overview of Polish socio-political press published 
in Stanyslaviv during the interwar period. The most important information 
concerning individual journals and periodicals has been gathered, based 
on the resources of Polish and Ukrainian libraries. The publication is sup-
plemented with two appendices—the fi rst one containing a bibliographic 
description of the press, and the other, illustrative materials. Both form in-
tegral part of the paper and will hopefully prove useful in further research 
on this topic. 
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прессы, выходящей в г. Станиславов 
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Резюме
Данная статья посвящена обзору польской общественно-политической 
прессы, выходящей в Станиславове в межвоенный период. Опираясь 
на польские и украинские библиотечные фонды, автор статьи собрал 
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наиболее важную информацию, касающуюся отдельных газетных, 
ежедневных и еженедельных изданий. Текст дополнен двумя прило-
жениями, первое из которых содержит библиографическое описание 
периодических изданий, а второе – иллюстративные материалы. Оба 
приложения являются неотъемлемой частью статьи. Мы надеемся, что 
она станет подспорьем для ученых в дальнейших исследованиях. 

Jarosław Krasnodębski
Institut für Geschichte und Archivwissenschaft
Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń
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Zusammenfassung
In diesem Artikel konzentriert man sich auf einer übersichtlichen Bearbei-
tung der polnischen sozio-politischen Presse, die in Stanislau in der Zwi-
schenkriegszeit erschienen ist. Auf Grundlage der Bestände der polnischen 
und ukrainischen Bibliotheken wurden die wichtigsten Informationen be-
züglich der jeweiligen Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Zeitschriften 
gesammelt. Der Text wurde durch zwei Anhänge ergänzt: der erste umfasst 
bibliographische Beschreibung der Presse und der zweite enthält das Bild-
material. Die beiden Anhänge sind Bestandteil des Textes und werden hof-
fentlich auch für andere Wissenschaftler bei ihrer Forschung hilfreich.


